
índex

agraïMeNts 13

Pròleg 15

iNtroducció 17

i. caP a uNa gestió Més sosteNiBle  
dels recursos hídrics a cataluNya 23

1.1 el cicle de l’aigua 23
1.1.1 els fluxos del cicle de l’aigua 23
1.1.2 el cicle de l’aigua en el medi urbà 23

1.2 l’àmbit de gestió de l’aigua 24

1.3 característiques hidrològiques de catalunya 26
1.3.1 estimació de la demanda de recursos hídrics 26
1.3.2 estimació de l’oferta de recursos hídrics 29
1.3.3 Balanç hídric 29
1.3.4 Previsions de futur dels recursos hídrics 30

1.4 canvi de paradigma en la gestió de l’aigua: la nova cultura de l’aigua 30

ii. Marc geNeral de l’estalvi d’aigua 33

2.1 Marc normatiu en matèria d’aigües 33
2.1.1 Marc normatiu de la unió europea 34
2.1.2 Marc normatiu estatal 35
2.1.3 Marc normatiu català 36



8

2.2 la planificació hidrològica i l’estalvi d’aigua 37
2.2.1 Planificació hidrològica en l’àmbit estatal 37
2.2.2 Planificació hidrològica en l’àmbit català 38

2.3 altra normativa 40
2.3.1 Normativa sobre salut pública 40
2.3.2 Normativa sobre urbanisme 41
2.3.3 Normativa sobre edificació sostenible 43

iii. iNstruMeNts Per a l’estalvi de l’aigua de Qualitat 47

3.1 la necessitat de regular la qualitat de l’aigua  
en el context de les mesures d’estalvi d’aigua 47

3.2 Mesures per a l’estalvi en funció de l’ús de l’aigua 48
3.2.1 sistemes de reducció de consum d’aigua potable 48
3.2.2 recursos hídrics no potables per substituir el consum d’aigua de qualitat 49
3.2.3 Manteniment de les infraestructures hidràuliques 49
3.2.4 Model de ciutat 50
3.2.5 campanyes de sensibilització per a l’estalvi d’aigua 51

3.3 la política tarifària de l’aigua i el seu efecte sobre l’estalvi 53
3.3.1 estructura de la factura de l’aigua 53
3.3.2 estalvi d’aigua i tarifes d’aigua 57

iv. Marc jurídic de les aigües No PotaBles destiNades  
a suBstituir el coNsuM d’aigua de Qualitat 59

4.1 introducció 59

4.2 les aigües pluvials 62
4.2.1 Marc normatiu 62
4.2.2 anàlisi crítica del marc normatiu 64
4.2.3 Procediment administratiu per a l’aprofitament d’aquest recurs 67
4.2.4 les aigües pluvials en la planificació hidrològica 69
4.2.5 limitacions de l’aprofitament de les aigües pluvials 69

4.3 les aigües subterrànies 69
4.3.1 Marc normatiu 70
4.3.2 anàlisi crítica del marc normatiu 73
4.3.3 Procediment administratiu per a l’aprofitament d’aquest recurs 75
4.3.4 les aigües subterrànies en la planificació hidrològica 79
4.3.5 limitacions de l’aprofitament de les aigües subterrànies 79



9

4.4 les aigües regenerades 80
4.4.1 Marc normatiu 80
4.4.2 anàlisi crítica del marc normatiu 81
4.4.3 Procediment administratiu per a l’aprofitament d’aquest recurs 84
4.4.4 les aigües regenerades en la planificació hidrològica 88
4.4.5 limitacions de l’aprofitament de les aigües regenerades 89

4.5 les aigües grises 90
4.5.1 Marc normatiu 91
4.5.2 anàlisi crítica del marc normatiu 92
4.5.3 Procediment administratiu per a l’aprofitament d’aquest recurs 93
4.5.4 les aigües grises en la planificació hidrològica 93
4.5.5 limitacions de l’aprofitament d’aigües grises 93

v. regulació de l’estalvi d’aigua eN l’àMBit local 95

5.1 competències locals en matèria d’aigües 95

5.2 la normativa local en matèria d’estalvi d’aigua 95
5.2.1 la justificació de la potestat normativa municipal en aquest àmbit 95
5.2.2 ordenances municipals d’estalvi d’aigua 97
5.2.3 l’ordenança municipal tipus sobre l’estalvi d’aigua  

de la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat 98

5.3 eines de planificació per a l’estalvi de l’aigua a escala local 102
5.3.1 Plans directors del servei d’abastament 102
5.3.2 Plans de gestió de la demanda 102
5.3.3 exemples de planificació hídrica en l’àmbit local 103

vi. el Marc NorMatiu eN els Períodes de seQuera 105

6.1 la gestió dels recursos hídrics en períodes de sequera 105
6.1.1 anàlisi del marc normatiu de la intervenció en períodes de sequera 106

coNclusioNs 113

BiBliograFia 119

aPèNdiX 125

apèndix i. Principals fluxos d’aigua en el cicle hidrològic en el dhcic 125

apèndix ii. exemple d’aprofitament d’aigües pluvials de vilanova del vallès 126

apèndix iii. descripció de la documentació requerida per formalitzar 
l’autorització de l’ús privatiu d’aigües subterrànies per a volums inferiors  
a 7.000 m3/any 127



10

apèndix iv. documentació tècnica requerida per sol·licitar un  
aprofitament d’aigües subterrànies per a volums superiors a 7.000 m3/any  128

apèndix v. explicació del procediment de concessió d’un aprofitament  
d’aigua subterrània per a volums superiors als 7.000 m3/any 130

apèndix vi. exemple d’aprofitament d’aigües subterrànies de  
Montornès del vallès 133

apèndix vii. usos permesos per a les aigües regenerades 135

apèndix viii. exemple d’aprofitament d’aigües regenerades de  
tossa de Mar 137

apèndix iX. comparativa entre diferent normativa en matèria  
d’estalvi d’aigua  139


